
DjTK. Resultat 1 jan – 31 mars 2020 
Klubben och Bolaget. Tusental kronor 

 

                                                                  3 mån -20   3 mån -19   Diff   12 mån -19 

 

Intäkter                                                       2.619          2.713      -   94        11.033  

Kostnader 

   Personalkostnader                                      1.647          1.681      -   34          6.993 

   Övr. kostnader exkl avskrivn o. räntor        1.062             972     +   90          3.852 

   Avskrivningar                                               114              96       +  18             392 

   Räntenetto                                                    +  2             + 1       +    1             + 3 

Summa kostnader                                          2.821         2.748       +  73        11.221 

 

Resultat                                                      -   202         -    35      -  167          -  188 

 

Likvida medel         31 mars                        3.840          3.317      +  523 

 

Kommentarer 
1. Vi har, efter 15 år, bytt periodiseringsprincip: Första halvårets förfakturerade intäkter från 

senior- och juniortennis fördelas nu med 50 proc. på första kvartalet och 50 proc. på det andra. 

Tidigare var fördelningen 60/40 procent. Q 1 2019 är omräknad härför. Med den gamla 

principen skulle Q 1 2020 ha visat vinst med 109 tkr.  

2. Intäkterna minskade med 94 tkr, lika med 3,5 proc. Viktigare förändringar visas nedan (tkr): 

   Juniortennis        -  83                Uthyrning strötider        -   99 

   Kontraktstider     -  84                Spelrätter (0 f. å.)         + 199 

   Extra timträning  -  25                Tävlingar, läger            -    14 

   Gruppspel           -    2                Medlemsavgifter          +   21 

   Matchspel           -  13                Div ökn, netto              +   36 

   Träningsgrupper  -  30                Summa minskning        -   94 

 

- Juniortennisens nedgång, 9 proc, motsvaras ung. av att juniorsäsongen i år är två veckor 

kortare; dels undantogs ytterligare en vecka för tävlingar (TE14), dels började vi en 

vecka tidigare förra året. 

- Kontraktsintäkternas nedgång förklaras av att vi ej längre bjuder ut ledigblivna kontrakt. 

Inför våren 2020 fakturerade vi 146 kontrakt, inför våren 2019 177 kontrakt. 

- Spelrätterna inbringade, per mars, 794 tkr. Har periodiserats med 199 tkr per kvartal. 

- Som följd av spelrätternas införande nedgick intäkter från strötider. 

3. Personalkostnaderna minskade med 34 tkr, lika med 2,0 proc. Förutvarande klubbchefens 

avgång – i förening med att Mats gick in som klubbchef med bibehållande av sina tidigare 

arbetsuppgifter -  medförde en väsentlig kostnadsbesparing. 

4. Övriga kostnader ökade med 90 tkr, lika med 9,3 proc. Städkostnaderna ökade med 21 tkr till 

162 tkr. I Q 1 2019 var denna ökning 40 tkr. Årets medlemsenkät kostade 25 tkr, kostnaden för 

”Tävlingar hemma” var 32 tkr dyrare än i Q 1 2019. 

5. Avskrivningarnas ökning beror främst på den nya värmepumpen, en investering på 325 tkr som 

skrivs av över 7 år. 
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